Januari 2014
Nyårshälsning med aktuella nyheter om och av
Monica L Edmondson - konstnär med inriktning glas
______________________________________________________________

ÄNTLIGEN VERNISSAGE 100 MIGRATORY!

Lördagen den 1 februari 2014 kl. 14.00 är det vernissage på glas- och
bild utställningen 100 MIGRATORY på Västerbottens museum. Tal av
kulturrådet Marika Lagercrantz från Sveriges ambassad i Berlin samt jojk av
Katarina Rimpi. Alla välkomna! Utställningen pågår från 1 februari till 11 maj
2014.
Länk till blogg om 100 MIGRATORY
Länk till Umeå2014 och 100 MIGRATORY
Mer info om invigningshelgen på Västerbottens museum
___________________________________________________________

BOK 100 MIGRATORY

Omslagsfoto: Carl-Johan Utsi

Boken om 100 MIGRATORY är nu inne för tryck och jag önskar innerligen att
den blir klar i tid inför vernissagen den 1 februari 2014. Det är en 160 sidor
bildbaserad bok med korta texter av mig som ger «hintar» till de
frågeställningar jag sökt uttrycka med arbetet 100 MIGRATORY. Bokförlaget
som ger ut boken heter DAT och bokens huvudspråk är engelska/lulesamiska
med vissa texter på svenska.
______________________________________________________________

DANSPREMIÄR
Norrlandsoperan har gett i uppdrag till dansaren och koreografen Carmen
Olsson att gestalta 100 MIGRATORY i en dansföreställning bland glaset på
museet. Musiken är komponerad av Anders Rimpi. Utställningslokalen tar
under dansföreställningarna max 75 personer och till danspremiären den 1
februari kl 15.00-15.30 är det fullbokat. En extraföreställning är insatt kl
17.00 samma dag lördag 1 februari.
Alla föreställningar har fri entré men OBS! biljett krävs. Biljett bokas genom
Biljettcentrum www.biljettcentrum.com mot en administrativ avgift.
Eventuella kvarvarande platser erbjuds i entrén.
Övriga föreställningar hålls 1 – 9 mars 2014 under samiska veckan.
Länk till NorrlandsOperan och Carmen Olsson dansar i 100 MIGRATORY
______________________________________________________________

KONSTVERK ÅTERKOMST INVIGT AV LANDSHÖVDINGEN

Foto: Mikael Rutberg

17 augusti 2013 invigdes mitt nya sten- och glaskonstverk «Återkomst» i
Borgafjäll av landshövding Magdalena Andersson. Konstverket är det 13:e och
sista efter Konstvägen sju älvar som sträcker sig från hav till fjäll i
Västerbottens län.
Utgångspunkten till konstverket finns i området kring Borgafjäll. Valet av
materialet sten representerar det heliga fjället Borgahällan och där finns
taksilhuetten av Ralph Erskines Hotell Borgafjäll. Framförallt vill
konstnären lyfta fram den historia och de berättelser som hör till det lokala
samiska kulturarvet. Samer har funnits i området under lång tid och glaset
är format utifrån den ram av en samisk trumma som hittades i en myr inom
Voernese sameby. Vem gömde trumman där, under vilken tid och varför?
_____________________________________________________________
ÖVRIGA NYHETER I KORTHET
Det är mycket annat på gång i min verksamhet just nu:



Jag talar under invigningen av Västerbottensdagarna på Grand i
Stockholm den 20 januari 2014 på inbjudan av Region Västerbotten.
Livesändning från Vinterträdgården på Grand börjar kl. 13. Jag håller
mitt föredrag efter kl. 17.00 någongång.



Under Gränshandelsmarknaden i Tärnaby 25-27 juli 2014 är det långt
komna planer på att 100 MIGRATORY kommer att visas tillsammans
med dansföreställningen Carmen Olsson dansar i 100 MIGRATORY.
Denna helg kommer jag för första gången INTE ha öppet hus.



Samarbetet fortsätter med White arkitekter Umeå i kvarteret Forsete i
centrala Umeå. Där har jag arbetat med bland annat mönstersättning
av fasad i glas, innertakets perforeringsmönster i plåt i nya gallerian
Utopia och skärmtaket ovanför hotellfoajén Comfort Hotel Winn.



8 årstider – 8 filmer produceras inför Umeå 2014 av föreningen Hijven
Tärnaby och Oskar Östergren. Producent prisbelönta Bautafilm. Syftet
är bland annat att förmedla den känsla som samernas åtta årstider
representerar. Jag är porträtterad i den första av dessa kortfilmer – den
om vintern.



En ny hemsida är under uppbyggnad och jag kommer inte uppdatera
min nuvarande kontinuerligt tills den nya sidan är klar. Men blogg om
100 MIGRATORY uppdateras ofta. Jag vill ha den nya hemsidan klar
innan 1 februari 2014 – men vet inte om jag hinner…



Förfrågningar har inkommit om de hundra kärlen, del av 100
MIGRATORY, är till salu. Ja, de är till salu och flera nummer är redan
sålda. Finns intresse så kontakta mig eller köp ett kärl under
utställningstiden i Umeå. De hundra första exemplaren av boken hör
till ett kärl var och ett ex. av bok ingår i köp av kärl. OBS! Köpt kärl
lämnas ut först efter utställningstidens slut antingen hösten 2014 eller
sommaren 2015 beroende på om utställningen visas även under första
halvåret 2015. Jag ser till att det finns försäkring som täcker ”köpt” kärl
under utställningstiden.
______________________________________________________________
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